I
ROMANIA
JUDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI UNGHENI
Nr. 8449 din 19.12.2019

PROCES VERBAL

incheiat azi, 19.12.2019, cu ocazia qedinlei ext@ordinare cu convocare de indatd a

Consiliului Local al oragului Ungheni, la care participi un numfu de 14 consilie locali, din
totalul de 15, qedinfa fiind legal constituita. Absenteaze dna consilier Pasc Maria Mitela.
ParticipA la qedinEa Consiliului local dl primar Prodan Victor, dna secretar Cowig Daniela
lonela qi dl Li! Alexandru - administator public.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de fedinlA, deschide qedinta !i prezinu Proiectul ordirljj
de zi,

dupi cum umeazA:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1.

Proiect de hotararc asiguarea finantarii de la bugetul local al orqului Ungheni, a

cheltuielilor eligibile care nu se finanteMe de
Naliorral de Dezvoltare Local!

2017

..Extindere relea de apa potabild

Mueq"

-

in

h

bugetul de stat prin ,,Programul

2020", pentru obiectivul de investilii

localitatea $iuta, oraqul Ungheni, judelul

iniliator pdmar Prodan Victor

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali. De asemenea, aduce la
cunostinla consilierilor locali indeplinirea prevederilor

art. 136, alin. (8) din

Codul

administrativ pentru prciectul de hottuare supus dezbaterii gi aprobirii in cadrul ledinfei de
azi.

Di Coioc Pompiliu supune aproblrii ordinea de zi a qedinlei propusd de dl primar care
se aprobe

cu 14 voturi pentru.

Dl Cojoc Pompiliu, preledinte de qedinfd prezintd punctul

I

al ordinii de zi privind

asigunrea finantdrii de la bugetul local al oragului Ungheni, a cheltuielilor eligibile care nu se
finanteazA de la bugetul de stat prin ,,Programul Nalional de Dezvolta.re

peotru obiecti\ul de investilii ,,Extindere retea de apd potabili
Ungheni, judelul Mureq"

Locali 2017 2020",

in localitatea

$eu$a, ora$ul

Proiectul de hotir6re a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl

Cojoc Pompiliq pregedinte de geditrF,, supune

prezeotat, se aprobi cu 11 voturi pentru, 2 ablineri

-

Culcear Florin, adoptandu-se

-

la vot proiectul de hotararc

Ionescu Ilie, Trif Ioan si

I vot impot vd

Ilottrrarea nr. 57119.12.2019.

Dl presedinte de Sedinli incheie

$edi14a extraordinare

din data de 19 decembde 2019.

Prcledinte de $edinld,
Cojoc Pompiliu

Covrig Danielalonela
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